PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
KOALIČNÍCH STRAN ZASTOUPENÝCH V RADĚ MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ
NA LÉTA 2014 AŽ 2018

Preambule
Hradecký demokratický klub, Česká strana sociálně demokratická, TOP 09 a Koalice
pro Hradec, vycházejíce z výsledků komunálních voleb 2014 a vedeni vůlí společně
naplňovat cíle, ke kterým se zavázaly ve svých volebních programech, uzavřely koaliční
dohodu o vzájemné spolupráci v Radě a Zastupitelstvu Statutárního města Hradec Králové
v letech 2014 – 2018.
Při své práci v orgánech města budeme vytvářet podmínky pro další rozvoj Hradce Králové
ve všech oblastech života. Cílem naší činnosti je občan, který zde najde vše, co potřebuje
pro svůj spokojený život. Naší snahou je udržet dosavadní postavení Hradce Králové jako
města s vysokou kvalitou života, přátelského rodině, dostát jeho pověsti salonu republiky.
Chceme rozvíjet stávající potenciál, který město má, aby se stalo vyhledávanou destinací.
Pro naplnění těchto cílů, vycházejíce ze svých volebních programů a potřeb občanů města,
považujeme za základ své činnosti v tomto volebním období následující priority:
I. v oblasti dlouhodobých strategických záměrů:
V Hradci Králové se v posledních čtyřech letech podařilo realizovat množství unikátních
veřejných staveb. Díky kvalitní přípravě projektů získalo město řadu dotací z Evropské unie
na jejich realizaci v celkové výši téměř půlmiliardy korun.
1) budeme pokračovat v realizaci Strategického plánu města do roku 2030 na základě
vytvořeného Akčního plánu na léta 2015-2018
2) dokončíme nový Územní plán města Hradec Králové tak, aby mohl být po veřejném
projednání předložen zastupitelstvu města ke schválení v roce 2015
3) budeme vyvíjet tlak na příslušné státní instituce s požadavkem výstavby hlavních
dopravních tepen v okolí města, konkrétně R 35, D 11, Severní tangenty a Jižní
spojky
4) vyvineme maximální úsilí pro zapojení finančních zdrojů z fondů EU a státního
rozpočtu pro městské projekty
5) chceme být i nadále obcí přátelskou rodině
6) v rámci rozvoje města Hradec Králové budeme podporovat výstavbu kampusů
Univerzity Karlovy a Univerzity Hradec Králové, Pajkrovy flošny
7) budeme se zodpovědně zabývat dalšími možnostmi zahraniční spolupráce, přitom
nadále budeme podporovat stávající partnerství měst
8) budeme usilovat o vytvoření 1 000 nových pracovních míst ve městě, chceme využít
očekávaného zájmu investorů spojeného s dokončením dálnice
9) v souladu se strategickým plánem budeme podporovat podnikatelské aktivity
na území města ve spolupráci s profesními komorami, sdruženími a Technologickým
centrem s cílem vytvářet nová pracovní místa
10) považujeme za nutné zvýšit atraktivnost města z pohledu investorů
11) zajistíme kontakty a spolupráci se stávajícími i potencionálními zaměstnavateli
s cílem poznat jejich problémy a pomoci při jejich řešení
12) zaměříme se na podporu příchodu firem s nejnovějšími inovativními technologiemi
ve spolupráci s odbornými a vysokými školami.
13) vhodnou podporou a účinnou propagací přispějeme ke zvýšení návštěvnosti Hradce
Králové a posílení jeho významu jako kongresového města a turistického cíle,
budeme podporovat všechny aktivity k tomu přispívající
14) připravíme studie rekonstrukce a revitalizace hlavních městských tříd

II. v oblasti investic:
1) pro podporu činnosti v této oblasti nově zřídíme investiční komisi jako poradní orgán
rady města personálně obsazenou fundovanými odborníky
2) provedeme rekonstrukci Velkého náměstí včetně Bona Publica
3) postavíme co nejrychleji a ekonomicky výhodně fotbalový stadion se záměrem
nepřerušit ligovou soutěž a splnit podmínky ČMFS
4) zrekonstruujeme Gayerovy a Vrbenského kasárna, Severní terasy a Žižkovy sady
5) provedeme rekonstrukci křižovatky Koruna
6) budeme pokračovat v regeneraci Benešovy třídy a ostatních hradeckých sídlišť
7) podpoříme úpravu křižovatky „Mileta“, rozšíření komunikace ve směru na Vysokou
nad Labem u Duranu a vybudování přeložky Kladské ulice spojené s dopravním
napojením do skladištní oblasti.
8) po demolici koželužny připravíme revitalizaci Labského Náhona
9) zrekonstruujeme ZUŠ Střezina a připravíme rekonstrukci divadélka Jesličky
10) připravíme obnovu „Gočárových škol”
11) postavíme tělocvičnu na Pouchově
12) odstraníme prašné silnice na území města, budeme pokračovat v opravách
městských komunikací a chodníků,
13) podpoříme výstavbu Hradubického biomedicínského centra z evropských dotačních
titulů
14) budeme usilovat o pokračování výstavby v okolí kongresového centra Aldis
15) vytvoříme koncepci prostoru letiště a jeho okolí
16) opravíme kostel sv. Mikuláše v Jiráskových sadech
III. v oblasti fungování orgánů města a služeb magistrátu města:
1) zkvalitníme a zjednodušíme komunikaci magistrátu města s veřejností, budeme
pokračovat v elektronizaci veřejných služeb
2) zpřístupníme na webu města podrobné informace o veřejných zakázkách
organizovaných městem a městskými organizacemi, usnesení výborů a komisí,
budeme zveřejňovat informace o poskytnutých příspěvcích a grantech
3) zavedeme systém zveřejňování smluvních vztahů města
4) vytvoříme etický kodex a vyzveme k jeho přijetí všechny zastupitele města
5) klíčové projekty projednáme v dostatečném předstihu s veřejností
6) umožníme občanům sledovat průběh vyřizování jejich žádosti pod jednacím číslem
spisu
7) zkvalitníme komunikaci pracovníků odborů města s komisemi místní samosprávy
8) zveřejníme na webu města důvodové zprávy z jednání zastupitelstva města
IV. v oblasti dopravy:
1) podpoříme postupné zapojení MHD do systému Iredo v krajích Královéhradeckém
a Pardubickém
2) zavedeme zelenou linku zdarma v centru města
3) umožníme seniorům nad 70 let dopravu MHD zdarma
4) zasadíme se o optimalizaci jízdních řádů ve městě při zachování kvality obslužnosti
5) podpoříme rozšíření trolejbusových tras a další nákup elektrobusů.
6) budeme pokračovat v budování páteřních cyklostezek z okrajových částí města
do centra (Nový Hradec Králové, Svinary a další), dokončíme ve svém úseku
vybudování cyklostezky z Hradce Králové do Pardubic
7) vytvoříme ucelenou koncepci rozvoje cyklostezek ve městě s cílem vyřešit bezpečnou
prostupnost centrem města snížením počtu kolizních míst mezi vozidly a cyklisty.
8) aktivně podpoříme výstavbu dalších parkovacích domů pro kola
9) budeme řešit nedostatek parkovacích míst v sídlištích výstavbou otevřených
vícepodlažních parkovišť

10) podpoříme vznik odstavných parkovišť a jejich výhodné napojení na MHD
11) vyřešíme parkování u Fakultní nemocnice
12) vyvineme úsilí při jednáních s ISP vedené se záměrem posílit vliv na jejich činnost
a parkování ve městě
13) v centrální části města budeme chránit zájmy parkování rezidentů a podporovat
krátkodobé parkování návštěvníků
14) urychlíme průjezdnost městem zavedením inteligentního dopravního systému
V. v oblasti sportu, spolkových a volnočasových aktivit:
1) formou grantů nadále budeme podporovat mládežnický, výkonnostní a vrcholový
sport a volnočasové aktivity při zachování stávajícího celkového objemu finančních
prostředků
2) budeme pokračovat v modernizaci a výstavbě hřišť otevřených veřejnosti včetně
fitparků a dopravního hřiště
3) budeme hledat strategické partnery pro financování vrcholového sportu
4) provedeme aktualizaci koncepce podpory a rozvoje sportu
5) dobudujeme komunikace a sportovně-rekreační infrastrukturu včetně in-lineových
drah a cyklostezek v městských lesích
6) podpoříme vznik spolkového domu
7) podpoříme vybudování sportovního hřiště pro profesionální i dobrovolné hasiče
8) podpoříme zřízení herních vodních fontán pro nejmenší v sídlištích
9) zřídíme kutilskou dílnu pro veřejnost
10) ve spolupráci s vysokými školami budeme napomáhat výstavbě sportovní haly
a sportovišť pro studenty
VI. v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu:
1) udržíme stávající úroveň podpory profesionální i amatérské umělecké činnosti formou
grantů včetně víceletého a vícezdrojového financování a přímých investic,
zachováme objem současných finančních prostředků
2) budeme usilovat o zápis hmotného dědictví (moderní urbanizmus a architektura
Hradce Králové – salonu republiky) i nehmotného dědictví (české lidové loutkářství
s opěrným bodem Divadla Drak) do světového fondu kulturního dědictví UNESCO
3) budeme podporovat tradiční a výjimečné profesionální akce (Divadlo evropských
regionů, Čekání na Václava, Jazz jde městem, Slavnosti královny Elišky, nábřeží
sochařů, řemeslníků a další), i alternativní kulturní aktivity
4) zapojíme se do přípravy a realizace vzpomínkových akcí 150. výročí bitvy u Hradce
Králové – Königgrätz 1866
5) vybudujeme moderní informační centrum a dokončíme rekonstrukci Bílé věže pro
posílení turistické atraktivity města
6) zkvalitníme informovanost zahraničních návštěvníků města jazykovými mutacemi
informací o Hradci Králové, zajistíme kvalitní multimediální zpracování informací
7) udržíme současnou podporu zachování památkového fondu formou grantů, včetně
obnovy údržby drobných památek
VII. v oblasti školství:
1) zpracujeme dlouhodobý záměr výchovně vzdělávací soustavy na území statutárního
města Hradec Králové na období 2016 – 2020
2) budeme pokračovat v rekonstrukci a modernizaci školských budov městem zřízených
škol
3) podpoříme rozvoj polytechnického a přírodovědného vzdělávání od nejmenších,
vybavíme dílny a odborné učebny základních škol moderními technologiemi
4) podpoříme aktivity zaměřené na posílení mezigeneračních vztahů a budeme
pokračovat v projektu internet pro seniory

5) posílíme systém otevřených školních a dětských hřišť
6) zajistíme dostatek míst v jeslích a mateřských školách, vybudujeme mateřskou školu
ve Svobodných Dvorech
7) podpoříme aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů
8) zaměříme se na rozvoj zájmové činnosti dětí a mládeže na území města
9) podpoříme mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání a také prezentaci Hradce
Králové jako univerzitního města formou společné propagace na zahraničních
veletrzích
VIII. v oblasti bydlení a sociálních služeb:
1) na základě vyhodnocení stávající zpracujeme novou koncepci bytové politiky města
včetně sociálního bydlení
2) zachováme projekt startovacího bydlení pro mladé rodiny
3) podpoříme výstavbu dalšího bytového domu pro seniory
4) podpoříme zájem o družstevní výstavbu bytových domů
5) zachováme standard sociální pomoci potřebným cílovým skupinám obyvatel
6) budeme usilovat o naplnění 4. a připravíme 5. komunitní plán sociálních služeb
pro 2016 – 2019
7) zaktualizujeme a budeme realizovat plán prevence kriminality a koncepci prorodinné
politiky na další období
8) podpoříme výstavbu nového zařízení pro odlehčovací službu – respitní péči
9) zachováme provoz jídelny důchodců
10) budeme podporovat rozvoj hospicové péče
11) podpoříme činnost mateřských center a dalších alternativ práce s dětmi a mládeží,
prorodinné a multigenerační aktivity
12) budeme průběžně vyhodnocovat problematiku hazardu a výnosy z něj budeme
primárně směřovat do oblasti prevence kriminality, kultury, sportu, volnočasových
aktivit
13) budeme pokračovat v zabezpečení bezbariérových přístupů
IX. v oblasti životního prostředí:
1) zajistíme pravidelnou aktualizaci studie odtokových poměrů na území města, její
zveřejnění a zapracování jejich závěrů do územního plánu, budeme důsledně dbát
na respektování výsledků studie v územních řízeních
2) dokončíme a zveřejníme pasportizaci zeleně na území města,
3) budeme chránit propojení ucelených ploch krajinné zeleně a biokoridorů
4) zvýšenou péči budeme věnovat památným stromům ve městě a stromořadím, jejich
včasnému ošetřování jako prevenci kácení
5) budeme pokračovat v obraně přirozených přírodních fenoménů s rozvíjením jejich
naučné a krajinotvorné funkce
6) budeme nadále zdokonalovat systém odpadového hospodářství s cílem
materiálového zhodnocení a využití odpadů, rozšíříme projekt komunitního
kompostování a projekt separovaného sběru
7) podpoříme další výstavbu a rekonstrukce páteřních vodovodů, kanalizačních stok
a vodotečí
8) zachováme smíšené funkce městských lesů - hospodářské a rekreační pro
sportovce, rodiny i milovníky přírody, podpoříme vznik centra environmentální
výchovy v městských lesích
9) budeme pokračovat v rekonstrukci veřejného osvětlení s ohledem na hospodárnost
a ekologii
10) budeme dbát o čistotu ulic a veřejných prostranství

X. v oblasti ekonomiky:
1) budeme odpovědně hospodařit tak, abychom nadále zůstali jedním z nejméně
zadlužených statutárních měst
2) udržíme dlouhodobě hospodaření města jako vyrovnané, zachováme jeho průběžnou
kontrolu rozklikávací aplikací rozpočtu
3) naším cílem je nadále snižovat provozní výdaje města, u investičních výdajů budeme
pečlivě plánovat a zvažovat výhodnost jejich finančního pokrytí
4) systémově dopracujeme a zpřehledníme proces zadávání a vyhodnocení veřejných
zakázek
5) zefektivníme hospodaření městských podniků a organizací s cílem úspory nákladů
a zvýšení výnosů, které však nebudou na úkor občanů města
6) budeme pečlivě vyhodnocovat potřebnost a ekonomickou efektivnost majetku města,
prodej majetku uskutečníme pouze u majetku pro město prokazatelně nepotřebného
7) nehodláme zvyšovat daň z nemovitého majetku pro obyvatele ani pro podnikatelské
subjekty v žádném z katastrů města
8) zkvalitníme transparentnost a kontrolu využití dotací poskytovaných městem
9) zvážíme možnosti zvýšení výplaty dividend ze ziskových městských podniků
a společností s majetkovou účastí města ve prospěch příjmů města
10) prověříme výhodnost smlouvy města s Veolií, a.s., na dodávky a prodej vody
v našem městě

